
 
OPĆINSKO VIJEĆE 
KLASA:021-05/16-01/07 
URBROJ:2170-03-16-01-1 
 

Z A P I S N I K 
sa XXV.sjednice 

Općinskog vijeća Općine Čavle 
održane 8.rujna 2016.godine 

 
 
 Sjednica se održava u  prostorijama Doma Čavle – OPĆINSKA VIJEĆNICA, sa 
početkom u 19,00 sati, a predsjedava joj predsjednik Općinskog vijeća Norbert Mavrinac. 
Prisutni:NORBERT MAVRINAC , SANDRA MOHORIĆ, RAJNA BROZNIĆ, JOSIP 
MALNAR, MARKO ŽUVIĆ,DEJAN LJUBOBRATOVIĆ, MIRKO VUKELIĆ ,  
GORAN MAVRINAC, DENIS ČARGONJA. 
Ostali prisutni:Željko Lambaša,Ivana Cvitan Polić,Nada Luketić,Dolores Burić. 
 Predsjednik Općinskog vijeća utvrđuje da sjednici prisustvuje 9 vijećnika, pa će sve 
donijete odluke biti punovaljane. 
 U nastavku  predsjedatelj čita prijedlog dnevnog reda koji je vijećnicima dostavljen uz 
materijal za ovu sjednicu. 
 Obzirom da nije bilo primjedbi na iznijeti prijedlog, predsjedatelj utvrđuje da je 
jednoglasno usvojen slijedeći 
 

D n e v n i  r e d: 
 
1.Usvajanje Zapisnika sa XXIV.sjednice Općinskog vijeća 
2.a)Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Čavle za 2016.godinu 
   b)Izvještaj o korištenju proračunske zalihe od 1.4. do 30.6.2016. 
   c)Izvještaj o izvršenju plana razvojnih programa za razdoblje siječanj-lipanj 2016  
3.Izvješće općinskog načelnika za razdoblje 1.1. do 30.6.2016   
4.Donošenje Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz 
proračuna Općine Čavle 
5.Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra 
 
 AKTUALNI SAT 
 
GORAN MAVRINAC:1.Dva tjedna unazad otvoreno je dječje igralište u Rakovom 
selu,na otvorenje igrališta kao vijećnici na spomenuti događaj nismo pozvani,tako je bilo 
i sa otvaranjem ranije izgrađenih dječjih igrališta u postojećem mandatu. 
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 Možete li mi objasniti koji je razlog tome? 
 Nismo li svi vijećnici predstavnici mještana kojima je dužnost prisustvovati na 
takvim događajima. 
 Također sam u postojećem mandatu bio svjedok da smo svi vijećnici odnosno 
predstavnici mještana u vijeću Općine Čavle neovisno o stranačkim predznacima 
jednoglasno poticali izgradnju dječjih igrališta diljem Općine Čavle stoga je 
predsjedniče vijeća neumjesno i neprikladno svojatati zasluge za izgradnju dječjih 
igrališta te izolirati iz tog procesa one koji su poticali na isto na sjednicama vijeća u 
postojećem mandatu neovisno o stranačkoj pripadnosti. 
 Ako ne možemo javnosti transparentno demonstrirati zajedništvo oko izgradnje 
dječjih igrališta i sličnog onda ne zaslužujemo predstavljati mještane u ovom vijeću 
obzirom da je posrijedi javno dobro. 
 2.Iz medija doznajemo da su na Platku predviđena nova ulaganja od strane GSC-
a kako bi se oplemenio sadržaj te niz investicija vezanih uz infrastrukturna ulaganja u 
županijski sportsko rekreativni centar od posebnog značaja za Republiku Hrvatsku. 
 Da li je moguće da kao i ranijih godina na narednu sjednicu u listopadu mjesecu 
tekuće godine pozovemo direktora GSC-a Alena Udovića kako bi nas izvijestio o 
predstojećim aktivnostima te podnio izvješće o protekloj zimskoj i ljetnoj sezoni na 
Platku koje nam je lani bilo uskraćeno iz meni nejasnih razloga? 
Norbert Mavrinac(odgovor):1.Nije točno da za otvaranje nisu pozvani svi vijećnici. 
Željko Lambaša(odgovor):2.Nema razloga niti bilo kakvih prepreka da na slijedeću sjednicu 
direktor ne bude pozvan te da vama vijećnicima  podnese spomenuta izvješća. 
 
RAJNA BROZNIĆ:1.Da li je prema KD Vodovod i kanalizacija upućen zahtjev za način 
obračuna potrošnje vode u odnosu na plaćanje naknade za kanalizaciju i ima li kakva 
povratna informacija o tome? 
 2.Kada se planira završenje radova na proširenju dijela ceste za Platak? 
Željko Lambaša(odgovor):1.Definiranje načina obračuna i način priključenja mještana na 
kanalizaciju je naredni zadatak i to još uvijek nije konačno određeno.Obveza priključenja je 
za one mještane koji imaju gravitacijski pad i to je u fazi izvođenja na onom području gdje su 
radovi završeni.U slučajevima kada se radi o depresijama ti mještani nemaju obvezu 
priključenja za sada a potrebno će biti ugradnja pumpi koje će se prema informacijama 
nabavljati na način da KD osigurava 70% dok je korisnik u obvezi preostali iznos od 30% 
cijene. 
 2.Radovi idu prema planiranom a završetak je 18.listopada. 
 
JOSIP MALNAR:1.Tko snosi troškova zbrinjavanja lešina s prometnica? 
Željko Lambaša(odgovor):Zbrinjavanje lešina sa prometnica obavlja Veterinarska stanica a 
troškove snosi Općina. 
 

Točka 1. 
Usvajanje Zapisnika sa XXIV.sjednice Općinskog vijeća 

 
 Prijedlog Zapisnika vijećnicima je dostavljen uz materijal za ovu sjednicu. 
 Obzirom da nije bilo primjedbi na iznijeti prijedlog Zapisnika, predsjedatelj utvrđuje 
da je  JEDNOGLASNO donijeta slijedeća 
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O D L U K A 
 
 Usvaja se Zapisnik sa XXIV.sjednice Općinskog vijeća Općine Čavle, održane 
21.srpnja 2016.godine. 
 

Točka 2. 
a)Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Čavle za 2016.godinu 

b)Izvještaj o korištenju proračunske zalihe od 1.4. do 30.6.2016. 
c)Izvještaj o izvršenju plana razvojnih programa za razdoblje siječanj-lipanj 2016 

 
 Materijal je vijećnicima dostavljen uz poziv za ovu sjednicu i u privitku je Zapisnika. 
 Uvodno dopunsko obrazloženje daje Nada Luketić. 
 U nastavku, predsjednik otvara raspravu za koju su se prijavili:MARKO ŽUVIĆ, 
GORAN MAVRINAC, MIRKU VUKELIĆ,JOSIP MALNAR. 
 Po provedenoj raspravi, predsjednik daje prijedloge na usvajanje. 
 Temeljem izvršenog glasovanja,dizanjem ruku, predsjednik utvrđuje da je većinom 
glasova : 8 ZA, 1 SUZDRŽAN,donijeta slijedeća 
 

O D L U K A 
 
 1.Prihvaća se Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Čavle za 
2016.godinu. 
 2.Prihvaća se Izvještaj o korištenju proračunske zalihe od 1.4. do 
30.6.2016.godine. 
 3.Prihvaća se Izvještaj o izvršenju plana razvojnih programa za razdoblje 
siječanj – lipanj 2016.godine. 
 

Točka 3. 
Izvješće općinskog načelnika za razdoblje 1.1. do 30.6.2016 

 
 Izvješće općinskog načelnika vijećnicima je dostavljen uz materijal za ovu sjednicu i u 
privitku je Zapisnika. 
 U nastavku, predsjednik otvara raspravu za koju su se prijavili: RAJNA 
BROZNIĆ,GORAN MAVRINAC, MIRKO VUKELIĆ. 
 Po provedenoj raspravi predsjednik izvješće daje na usvajanje. 
 Temeljem izvršenog glasovanja , dizanjem ruku, predsjednik utvrđuje da je većinom 
glasova donijeta slijedeća 
 

O D L U K A 
 
 Prihvaća se Izvješće općinskog načelnika za razdoblje 1.1. do 30.6.2016.godine. 
 

Točka 4. 
Donošenje Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika 

koji se financiraju iz proračuna Općine Čavle 
 
 Prijedlog Odluke vijećnicima je dostavljen uz materijal za sjednicu i u privitku je 
Zapisnika. 
 Obzirom da se nitko nije prijavio za raspravu, predsjednik daje na usvajanje prijedlog 
Odluke. 
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 Temeljem izvršenog glasovanja, dizanjem ruku, predsjednik utvrđuje da je 
JEDNOGLASNO donijeta slijedeća 
 

O D L U K A 
 
 Donosi se Odluka o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju 
iz proračuna Općine Čavle. 
 

Točka 5. 
Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra 

 
 Prijedlog Odluke vijećnicima je dostavljen uz materijal za ovu sjednicu i u privitku je 
Zapisnika. 
 Obzirom da se nitko nije prijavio za raspravu, predsjednik daje prijedlog na usvajanje. 
 Temeljem izvršenog glasovanja, dizanjem ruku, predsjednik utvrđuje da je 
JEDNOGLASNO donijeta slijedeća 
 

O D L U K A 
 
 Donosi se Odluka o ukidanju statusa javnog dobra. 
 
 
 
 
 BILJEŽILA:     PREDSJEDNIK: 
           Dolores Burić     Norbert Mavrinac 
 
 
 


